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تعاریف و کلیات
هدف

فراهم نمودن منابع علمی و پژوهشی مرتبط با رشتههای موجود در دانشگاه و تسهیل دسترسی آنها برای
مراجعهکنندگان و ارتقای سطح کیفی خدمات در جهت تحقق فعالیتهای آموزشی و پژوهشی.

مجموعه منابع

کتابخانه دانشگاه خاتم برحسب نیازهای علمی – پژوهشی و آموزشی رشتههای موضوعی و به صالحدید گروههای
آموزشی ،موظف به گردآوری و نگهداری منابع تخصصی میباشد .انواع منابع موجود در این کتابخانه عبارتند از:


تکنگاشتها :شامل کتاب ،پایاننامه و رساله



پیایندها :شامل نشریات ادواری و غیر ادواری

منابعی از کتابخانه که به امانت داده نمیشوند ،عبارتند از:


کتب مرجع :شامل دایرهالمعارفها ،واژهنامهها ،سالنامهها ،سرگذشتنامهها ،اسناد و مدارک



کتابهایی که هنوز در دفتر اموال کتابخانه ثبت نشدهاند



پایاننامهها



مجالت و روزنامههای مجلد شده و نشریات ادواری



منابعی که ارزش ریالی آنها بنابر نظر گروههای آموزشی و همچنین مسئول کتابخانه بیشتر از  3،333،333ریال
میباشد.
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عضویت
اعضاء

گروههای زیر میتوانند جهت عضویت در کتابخانه دانشگاه پذیرفته شوند:
 .1معاونتها ،مدیران گروه آموزشی ،اعضاء هیات علمی و اساتید دانشگاه
 .2دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا
 .3سایر اعضاء شامل:


اساتید پاره وقت ،حقالتدریس و یا مدعو



دانشجویان میهمان



کارمندان دانشگاه



کارمندان بانک



افرادی که عضو قراردادهای همکاری با دانشگاه میباشند.

نحوه عضویت
عضویت دانشجویان

به منظور حفظ یکپارچگی اطالعات در سامانههای موجود در دانشگاه و همچنین صرفهجویی در وقت دانشجویان،
پروفایل امانت پس از اولین مراجعه داتشجویان به کتابخانه جهت استفاده از خدمات آن ،توسط واحد کتابخانه ایجاد خواهد شد.
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عضویت معاونتها ،مدیران گروه ،اعضاء هیات علمی و اساتید دانشگاه

به منظور صرفهجویی در وقت و زمان ارزشمند معاونین ،مدیران گروه ،اعضاء هیات علمی و اساتید دانشگاه ،عضویت این
گروه توسط کتابخانه صورت میپذیرد .بدین منظور الزم است براساس سمت و جایگاه سازمانی ،فهرستی از این افراد توسط معاونت
آموزشی و پژوهشی دانشگاه در اختیار کتابخانه قرار داده شود تا نسبت به ثبت مشخصات آنها اقدامات الزم صورت پذیرد.

چنانچهتغییراتیدرفهرستاینافرادویاجایگاهسازمانیآنهاصورتپذیرفت،اطالعاتتغییر
شودتااصالحاتالزمدرنرمافزار


دراختیارکتابخانهقراردادهمی
یافتهازطریقمعاونتمربوطه
صورتپذیرد .

سایر اعضاء

عضویت اعضاء این گروه با معرفینامه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه و توسط کتابخانه صورت میپذیرد.

مدت زمان عضویت

 .1مدت زمان عضویت دانشجویان تا پایان مدت اعتبار کارت دانشجویی آنها میباشد.
 .2عضویت سایر گروهها تا پایان دوره همکاری آنها در دانشگاه معتبر میباشد.

امانت منابع
استفادهکنندگان از فضای مطالعه
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 .1استفاده از منابع برای تمامی مراجعهکنندگان به فضای مطالعه کتابخانه ،نیازمند ارائه کارت شناسایی معتبر میباشد.
 .2استفادهکنندگان از فضای مطالعه کتابخانه ،مجاز به خارج نمودن منابع از کتابخانه بدون طی کردن مراحل امانت
نمیباشند.

امانت و تمدید منابع
 .1امانت منابع تنها برای افراد عضو کتابخانه امکانپذیر میباشد.
.2

بخش امانت مجاز است در صورتیکه متقاضیان منبعی افزایش یافت ،از امانت دادن یکی از نسخ منبع به منظور
استفاده سایر اعضاء در فضای مطالعه خودداری نماید .همچنین کتابخانه منابعی را که متقاضی بیشتری دارند و
امکان تهیه نسخه(های) بیشتری از آنها وجود ندارد ،میتواند از فضای قفسه باز خارج نموده و در بخش «امانت
محدود» نگهداری نماید ت ا تنها در فضای مطالعه کتابخانه مورد استفاده قرار گیرد .تشخیص این دو مورد براساس
درخواست گروههای آموزشی و همچنین گزارش میز امانت صورت میپذیرد.

آندستهازمنابعکتابخانهکهتوسطگروههایآموزشیبعنوانمنابعآموزشیوپژوهشیمعرفی

میگردندویامتقاضیبیشاز9نفرداشتهباشند،درطولنیمسالتحصیلیازمجموعهاصلی

منتقلمیگردد .

کتابخانهخارجوبهبخش«امانتمحدود»
ساعتدراختیارمتقاضیقراردادهمیشود .

منابعدرخواستیدراینبخش،حداکثربرای44
تمدیدمدتزمانامانت،درصورتعدموجودمتقاضی،تا44ساعتدیگرامکانپذیرخواهدبود .

 .3امانتگیرندگان میتوانند پیش از موعد بازگشت منبع ،مدت زمان امانت را [درصورت عدم وجود لیست رزرو]
بصورت حضوری ،از طریق سایت کتابخانه و یا تلفنی تمدید نمایند.
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رزرو (پیش درخواست)
 .1چنانچه منبع موردنظر ،در امانت باشد ،متقاضی میتواند درخواست رزرو خود را از طریق سامانه کتابخانه و یا
مراجعه حضوری به میز امانت ،اعالم نماید تا نسبت به ذخیره کتاب اقدام شود.

متقاضیموظفاستدرتاریختعیینشدهجهتدریافتمنبعبهکتابخانهمراجعهنماید .
چنانچهمتقاضیدرزمانتعیینشدهبهکتابخانهمراجعهننماید،کتابخانهموظفاستمنبع
درخواستشدهراتا24ساعتپسازتاریختعیینشدهبرایمتقاضینگهدارینماید .
پسازمهلتتعیینشده،کتابخانهمیتواندمنبعرزروشدهرادراختیارمتقاضیدیگرقراردهد .


تعداد منابع و مدت زمان امانت

تعداد منابع و مدت زمان امانت و رزرو منابع در یک دوره به شرح زیر میباشد:

گروهاعضاء 

ررزو 

امانت 
تعداد 

مدتزمان 

تعداد 

مدتزمان 

دانشجویانکارشناسی 

3

 2هفته

1

 24ساعت

دانشجویانکارشناسیارشد 

4

 2هفته

2

 24ساعت

دانشجویاندکترا 

5

 3هفته

2

 24ساعت

مدیرانواعضایهیاتعلمی 

5

 3هفته

2

 24ساعت

کارمندان 

3

 2هفته

1

 24ساعت

سایراعضاء 

2

 2هفته

1

 24ساعت

جریمه دیرکرد بازگشت منابع
 .1امانتگیرنده موظف است در تاریخ تعیین شده ،منبع را به کتابخانه برگرداند .چنانچه منبع امانت گرفته شده در
موعد مقرر بازگردانده نشود ،به ازای هر روز تاخیر ،مبلغ  3،333ریال (بدون احتساب تعطیالت) بعنوان جریمه

7

درنظر گرفته خواهد شد( .زمان پرداخت جریمه دیرکرد برای دانشجویان ،پایان دوره تحصیلی و برای سایر اعضاء ،در
پایان هر سال صورت میپذیرد).
 .2در پایان هر نیمسال تحصیلی ،اسامی دانشجویانی که منابع امانت گرفته شده را باز نگرداندهاند ،به معاونت آموزشی
و پژوهشی دانشگاه اعالم میگردد تا اقدامات الزم در این خصوص صورت پذیرد.

جبران خسارت وارد شده به منابع
 .1مسئولیت حفظ و نگهداری منابع به امانت گرفته شده بر عهده امانتگیرنده است.
 .2چنانچه عضو به منبع مورد استفاده خسارت وارد نماید (از جمله پاره شدن جلد و یا صفحه(های) منبع،
عالمتگذاری و  ). . .و یا درصورت مفقود نمودن آن ،موظف است طبق نظر کارشناس کتابخانه جبران خسارت
نماید.

چنانچهعضونتواندمنبعامانتدادهشدهرابهکتابخانهبازگرداند،موظفاستعینمنبعرا
خریدارینمودهوبهکتابخانهبازگرداندهوجریمهدیرکردرانیزبپردازد .
چنانچهمنبعنایاببودهوامکانخریداریآنوجودنداشتهباشد،امانتگیرندهموظفاست

نسخهکپیوصحافیشدهمنبعراازسایرکتابخانههاتهیهنمودهوعالوهبرپرداختجریمه

مبلغیرانیزبعنوانمابهالتفاوتقیمتنسخهاصلیبپردازد .

دیرکرد،باتشخیصمسئولکتابخانه
چنانچهتهیهکتاببههردلیلیامکانپذیرنباشد،بهایکتابتا2برابرقیمتروزآنمحاسبهواز
گیرندهدریافتمیشود .


امانت
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نسخهبرداری از منابع کتابخانه

تهیه کپی از منابعی که امکان امانت آنها وجود ندارد (شامل منابع مرجع ،نشریات و منابع ارزشمند) با هماهنگی مسئول
کتابخانه و با تحویل کارت شناسایی معتبر امکانپذیر میباشد.

تسویه حساب و سایر موارد
 .1دانشجویان موظف هستند پس از فراغت از تحصیل و یا درصورت انصراف ،انتقالی و یا مرخصی تحصیلی ،برگه
تسویه حساب خود را از کتابخانه اخذ و به اداره آموزش تحویل نمایند.
 .2اساتید و اعضاء هیات علمی مدعو و دانشجویان میهمان موظف هستند پیش از اتمام دوره همکاری یا آموزش خود،
برگه تسویه حساب را از کتابخانه اخذ نموده و به معاونت آموزشی و پژوهشی تحویل نمایند.
 .3اعضاء هیات علمی درصورت قطع رابطه استخدامی (شامل استعفاء ،انتقال ،ماموریت علمی و یا مرخصی بیش از 1
سال)  ،الزم است تا برگه تسویه حساب را از کتابخانه اخذ نموده و به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تحویل
نمایند.
 .4سایر اعضاء کتابخانه نیز الزم است پیش از اتمام دوره همکاری ،برگه تسویه حساب را از کتابخانه اخذ نموده و به
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تحویل نمایند.
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